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प्रस्तािना - 
शिशिध प्रकारच्या शैक्षशणक ि प्रशासकीय शनयोजनासाठी शिशभन्न स्िरुपाच्या सांख्ययकीय 

माशितीची गरज असते.  अशा माशितीची  शिशिध पातळींिरुन, शाळांकडून  सातत्याने मागणी केली 
जाते. िी माशिती िेगिेगळया स्तरािर कागदािर (Hard copy) उपलब्ध असते.   सदर माशिती 
संगणकािर सॉफ्ट कॉपीच्या स्िरुपात एकशत्रतशरत्या संकशलत नसते. यामुळे शशक्षक, मुययाध्यापक, 
कें द्रप्रमुख यांचा भरपूर िेळ िी माशिती  गोळा करणे, संकशलत करणे यासाठी खची पडतो. यामध्ये खूप 
मोठया प्रमाणािर स्टेशनरी िाया जाते. मनुष्ट्य तास िाया जातात. शशक्षकांचा, मुययाध्यापकांचा बराच 
िेळ माशिती तयार करणे, ती गोळा करणे या अशैक्षशणक कामामध्ये जातो. त्यामुळे त्यांना अध्ययन-
अध्यापनासाठी पुरेसा िेळ उपलब्ध िोत नािी. त्याचा शिद्यार्थ्यांच्या गुणिते्तिर प्रशतकूल पशरणाम िोतो. 
 बालकांचा मोफत ि सक्तीच्या शशक्षणाचा अशधकार अशधशनयम, 2009 मधील कलम 27 नुसार 
शशक्षकांना केिळ दशिार्षिक जनगणना, आपत्कालीन पशरख्स्र्थतीमुळे उद्भिलेली ख्स्र्थती ि शनिडणुका 
याखेरीज अशैक्षशणक कामे देता येणार नािीत. 

या अशधशनयमाच्या कलम 3 नुसार सिण मुलांना  मोफत ि सक्तीचे  प्रार्थशमक शशक्षण शमळण्याचा 
अशधकार प्राप्त झाला आिे.   या अशधशनयमातील कलम 29 नुसार मुलांना बालकें द्री ि बालस्नेिी 
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पध्दतीने गुणित्तापूणण शशक्षण देण्यासाठी ि त्यांचे सातत्यपूणण सिंकि मूल्यमापन करण्याकशरता 
शशक्षकांचा संपूणण िेळ अध्ययन-अध्यापन प्रशक्रयेसाठी उपयोगी येणे आिश्यक आिे. 

दरििी भारत सरकारच्या युडायस या प्रणालीनुसार 30 सप्टेंबर या संदभांशकत शदनांकास 
राज्यातील सिण शाळांकडून माशिती संकशलत केली जाते. यामधील माशिती िी केिळ सांख्ययकीय 
स्िरुपात असून ती मयाशदत प्रमाणात उपलब्ध िोते. त्यामध्ये शिद्यार्थीशनिाय माशिती उपलब्ध िोत 
नािी. शालेय शशक्षण शिभागाकशरता शिशिध प्रकारचे धोरणात्मक शनणणय घेणे, प्रभािी शनयोजन करणे, 
आर्षर्थक तरतुदीचे शनयोजन करणे, सशनयंत्रणासाठी अचूक ि शनधाशरत िेळेत सांख्ययकीय माशिती प्राप्त 
करुन घेणे गरजेचे असते. मात्र युडायस या प्रणालीमधून प्राप्त माशिती या सिण बाबींकशरता पूरेशी नसते. 
त्यामुळे शशक्षकांकडून ििणभर िेळोिेळी माशिती मागिािी लागते. 

त्याचप्रमाणे राज्यात आधार काडण नोंदणीचे कायण मोठया प्रमाणािर घेण्यात आले असून 
शिद्यार्थ्यांचे (6 ते 18 ििे ियोगट) आधार काडण नोंदणीची  मोिीम शासन शनणणय क्र. संकीणण- 
2015/प्र.क्र.49/एसडी-1, शद.21 एशप्रल, 2015 अन्िये िाती घेण्यात आली आिे. सध्या 70 टक्के  
शिद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असली तरी  येत्या कािी मशिन्यात ती 100 टक्के पयंत पोिोचणार आिे. 18 
पेक्षा अशधक ियोगटातील लोकांचे आधारकाडण नोंदणी जिळजिळ पूणण झाललेी  आिे. त्यामुळे  प्रत्येक 
शिद्यार्थी, शशक्षक ि शशक्षकेतर कमणचाऱयांबद्दल अचूक माशिती संगणकीकृत करुन त्याचे रॅककग करणे 
शक्य झाले आिे.  मुले आशण शशक्षक / शशक्षकेतर कमणचाऱयांची िैयख्क्तक माशिती भरल्याने त्यांच्याबद्दल 
सांख्ययकीय माशिती संगणकाद्वारे आपोआप प्राप्त िोणार आिे.  त्यामुळे सांख्ययकीय माशिती भरण्याच्या 
तु्रटी कमी िोणे शक्य झाले आिे. तसेच मूलशनिाय, व्यख्क्तशनिाय, संस्र्थाशनिाय ि शाळाशनिाय  एकदा 
माशिती भरली की फक्त नव्याने शाळेत दाखल िोणारी मुले, नव्याने सेिेत येणारे शशक्षक / 
कमणचारीिृंद, निीन शाळा ि निीन संस्र्था याबद्दलच माशिती भरािी लागणार आिे. शाळेतून पास 
िोणारी मुले, सेिाशनिृत्ती इत्यादी कारणांनी कमी िोणारे शशक्षक ि कमणचाऱयांची माशिती संगणक 
स्ित:िून काढणार असल्यामुळे माशिती भरण्याची प्रशक्रया पशिले ििण सोडल्यास येणाऱया काळात खूप 
सोपी िोणार आिे. अशी संगणकीकृत माशिती उपलब्ध असल्यािर  शतमािी, सिामािी, िार्षिक माशिती 
मागशिण्याची गरज संपणार आिे. कारण ती संगणकामधून उपलब्ध िोणार आिे. 

त्याचप्रमाणे राज्यात आधार काडण नोंदणीचे कायण मोठया प्रमाणािर घेण्यात आले असून 
शिद्यार्थ्यांचे (6 ते 18 ििे ियोगट) आधार काडण नोंदणीची  मोिीम शासन शनणणय क्र. संकीणण- 
2015/प्र.क्र.49/एसडी-1, शद.21 एशप्रल, 2015 अन्िये िाती घेण्यात आली आिे. सध्या 70 टक्के  
शिद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असली तरी  येत्या कािी मशिन्यात ती 100 टक्के पयंत पोिोचणार आिे. 18 
पेक्षा अशधक ियोगटातील लोकांचे आधारकाडण नोंदणी जिळजिळ पूणण झाललेी  आिे. त्यामुळे  प्रत्येक 
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शिद्यार्थी, शशक्षक ि शशक्षकेतर कमणचाऱयांबद्दल अचूक माशिती संगणकीकृत करुन त्याचे रॅककग करणे 
शक्य झाले आिे.  मुले आशण शशक्षक / शशक्षकेतर कमणचाऱयांची िैयख्क्तक माशिती भरल्याने त्यांच्याबद्दल 
सांख्ययकीय माशिती संगणकाद्वारे आपोआप प्राप्त िोणार आिे.  त्यामुळे सांख्ययकीय माशिती भरण्याच्या 
तु्रटी कमी िोणे शक्य झाले आिे. तसेच मूलशनिाय, व्यख्क्तशनिाय, संस्र्थाशनिाय ि शाळाशनिाय  एकदा 
माशिती भरली की फक्त नव्याने शाळेत दाखल िोणारी मुले, नव्याने सेिेत येणारे शशक्षक / 
कमणचारीिृंद, निीन शाळा ि निीन संस्र्था याबद्दलच माशिती भरािी लागणार आिे. शाळेतून पास 
िोणारी मुले, सेिाशनिृत्ती इत्यादी कारणांनी कमी िोणारे शशक्षक ि कमणचाऱयांची माशिती संगणक 
स्ित:िून काढणार असल्यामुळे माशिती भरण्याची प्रशक्रया पशिले ििण सोडल्यास येणाऱया काळात खूप 
सोपी िोणार आिे. अशी संगणकीकृत माशिती उपलब्ध असल्यािर  शतमािी, सिामािी, िार्षिक माशिती 
मागशिण्याची गरज संपणार आिे. कारण ती संगणकामधून उपलब्ध िोणार आिे. 
 या सिण बाबींचा लाभ घेऊन माशिती देणे, माशिती संकशलत करणे आशण माशितीचे  शिश्लेिण 
करणे या कामांमधून  शशक्षक ि पयणिेशक्षय यंत्रणेची शक्य शततक्या सोडिणूक करुन त्यांचा अशधकाशधक 
िेळ  मुलांच्या शशक्षणाची गुणित्ता िाढीसाठी जाणे अपेशक्षत आिे. राज्याने  प्रगत शैक्षशणक मिाराष्ट्र 
कायणक्रम शद.22 जून, 2015 च्या शासन  शनणणयान्िये सुरु केला आिे. त्यामध्ये शशक्षकांकडून दरििी 
130 प्रकारची मागशिली जाणारी माशिती कमी करण्याबद्दल उल्लेख सधु्दा करण्यात आला आिे. 
शैक्षशणक गुणित्तािाढीच्या दृष्ट्टीने आिश्यक अशा प्रशासकीय सुधारणेसाठी  संगणकीय प्रणाली 
शिकशसत करण्याची बाब शासनाच्या शिचाराधीन िोती.           
शासन शनणणय- 

राज्यातील प्रत्येक मान्यताप्राप्त शाळेची, त्या शाळेमध्ये कायणरत मान्यताप्राप्त, शशक्षकांची, 
शशक्षकेतर कमणचा-यांची, या शाळांमध्ये प्रिेश घेतलेल्या सिण शिद्यार्थ्याची संपूणण माशिती ऑनलाईन 
भरण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना-शिज्ञान कें द्र (NIC) पुणे यांच्या माध्यमातून सरल (SARAL - Systematic 
Administrative Reforms for Achievment of Learning By Students) िी  संगणक प्रणाली शिकशसत 
करण्यात आली आिे. 

या संगणक प्रणालीचा शिशिध स्तरािर पुढीलप्रमाणे उपयोग िोणार आिे. 
1. बिुतांश माशिती आिश्यकतेनुसार ििातून एकदाच ऑनलाईन भरण्याची सुशिधा या संगणक 
प्रणालीमध्ये आिे. त्यामुळे शशक्षक ि के्षत्रीय अशधकारी यांचेकडून ििणभर सातत्याने माशिती मागशिणे, 
गोळा करणे ि ती संकशलत करण्यासाठी लागणारे मनुष्ट्यबळ, स्टेशनरी, शनधी ि िेळेची बचत िोणार 
आिे.    
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2.  एकदा संकशलत केलेली माशिती आिश्यकतेनुसार फक्त अद्ययाित (Updates) केल्यास पूणण माशिती 
पुन: नव्याने दरििी भरण्याची गरज नािी. 
3. संस्र्थांची माशिती (Institute database) : राज्यामध्ये  प्रार्थशमक शाळा ि मोठया प्रमाणािर माध्यशमक 
ि उच्च माध्यशमक शाळा िया खाजगी व्यिस्र्थापनामाफण त चालशिल्या जातात.    या सिण खाजगी 
व्यिस्र्थापनामाफण त संस्र्थांद्वारा चालशिण्यात येणाऱया शाळांची ि संस्र्थांची कोणतीिी माशिती 
एकशत्रतशरत्या संकशलत स्िरुपात उपलब्ध िोत नािी. त्यामुळे संस्र्था शिियक बाबींसंबंधी शनणणय घेण्यात 
अडचणी शनमाण िोतात. या संस्र्थांची माशिती ऑनलाईन भरण्यासाठी संकेतस्र्थळािर संस्र्था नोंदणी 
(Sanstha Registration) ची सुशिधा उपलब्ध करुन शदलेली आिे. 
3.1 यामध्ये संस्र्थाशिियी सिण माशिती, सशमती पदाशधकाऱयांचा तपशील, संस्रे्थच्या धमादाय 
कायालयाकडे नोंदणी केलेल्या प्रमाणपत्रांचा तपशील, अशधकृत पदाशधकाऱयांचा तपशील ि 
संस्रे्थमाफण त चालशिल्या जाणाऱया शाळांची संययात्मक माशिती संस्र्था स्तरािर भरुन घेण्याची सुशिधा 
उपलब्ध करुन शदली आिे. 
3.2     संस्र्था ऑनलाईन रशजस्टर झाल्यानंतर त्या त्या शजल्ियामध्ये शाळा लॉशगनला शाळा स्ित:ची 
माशिती भरताना आपली स्ित:ची संस्र्था आपल्या शाळेस जोडून घेणार आिे. अशा प्रकारे संस्रे्थच्या सिण 
शाळा िया संबंशधत संस्रे्थस जोडल्या जातील. 
3.3    या कायणपध्दतीमुळे प्रत्येक संस्र्थाचालकास आपल्या शाळा, शशक्षक ि शिद्यार्थी यांची सिण प्रकारची 
माशिती ऑनलाईन उपलब्ध िोणार आिे. त्यामुळे संस्र्थांना आपल्या शाळांची सिण सांख्ययकीय माशिती 
उपलब्ध झाल्यामुळे पुढील प्रगतीसाठी शनयोजन करण्यास मदत िोणार आिे.  
4. शाळांची माशिती (school database) : शाळा शिियक माशितीमध्ये शाळा प्रकार, व्यिस्र्थापन, शाळा 
मान्यता, माध्यम, पत्ता, संपकण  व्यक्तीचे नाि, त्याचा भ्रमणध्िनी क्रमांक, पूिण प्रार्थशमक शशक्षणाची 
सुशिधा, शाळा तपासणी, शाळांना शमळालेले अनुदान, त्याचा शिशनयोग, शिशिध प्रकारच्या सशमत्या, 
त्यामधील सदस्यांचा तपशील, बालकांचा मोफत ि सक्तीच्या शशक्षणाचा अशधकार अशधशनयम 2009 
मधील तरतुदींची माशिती, सातत्यपूणण सिंकि मूल्यमापन, मोफत साशित्याचा पुरिठा, दुबणल घटक ि 
िंशचत गटातील शिद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीि जागांिर प्रिेश, माध्यान्ि भोजन योजना, शाळांमधील 
भौशतक सुशिधांची ख्स्र्थती, शिशिध प्रकारच्या खेळांची ि साशित्याची उपलब्धता, शाळेमध्ये उपलब्ध 
असणाऱया इतर सोयी (उदा.संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी प्रयोगशाळा इ.) शिद्यार्थी िाितूक व्यिस्र्था, 
शाळेमध्ये िगणशनिाय तुकडीशनिाय दैनंशदन िेळापत्रक,  शैक्षशणक ि सिशालेय उपक्रम, शशकशिले 
जाणारे शििय, शैक्षशणक शलु्क शिियक माशिती, शिशिध बँक खात्याचा तपशील अशा शिशिध प्रकारची 
माशिती संकशलत केली जाणार आिे. 
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 या माशितीचा उपयोग शशक्षक, पालक, मुययाध्यापक, पयणिेक्षकीय यंत्रणेस पुढील प्रमाणे करता 
येणार आिे. 
4.1)  सदर माशितीमधून शाळेची सद्यख्स्र्थती समजणार आिे.  त्यानुसार शनकिािर आधाशरत शाळेच्या 
गरजा स्पष्ट्ट िोतील.   त्यािर आधाशरत आिश्यक असलेल्या बाबींचे शनयोजन करुन आराखडा तयार 
करता येणार आिे. 
4.2)  िगणिार ि शिियिार अध्यापनाची सद्यख्स्र्थती मुययाध्यापक, पालक यांना प्राप्त िोणार आिे.  
4.3) शशक्षकांकडे सोपशिण्यात आलेले शििय, अध्यापनाचा कायणभार, इ. शिियक माशिती 
मुययाध्यापकांना, पालकांना शमळणार आिे. 
4.4) अक्षांक्ष, रेखांशानुसार शाळांच्या भौगोशलक स्र्थानाशिियी माशिती प्राप्त िोणार असल्याने प्रार्थशमक, 
उच्च प्रार्थशमक, माध्यशमक शाळांची गरज  शनशश्चत करुन शाळा आरेखन (school mapping)   करण्यास  
मदत िोणार आिे. 
4.5)  शशक्षण िक्क कायद्यातील अनुसूचीनुसार शनकिांची पूतणता करणाऱया शाळांची माशिती प्राप्त 
िोणार असून सिण शाळा शशक्षण िक्क कायद्यास अनुरुप (RTE Compliant)ú करण्यासाठी आिश्यक ते 
शनयोजन ि अंमलबजािणी करण्यास या माशितीचा उपयोग िोणार आिे.   तसेच शासनाच्या शिशिध 
योजनांची अंमलबजािणी करण्यासाठीिी सदरची माशिती उपयुक्त ठरणार आिे. 
5. शशक्षक/शशक्षकेतर माशिती (Teaching-non teaching staff database) - कमणचाऱयांच्या माशितीसंबंधी 
(staff-portal) िर कायणरत शशक्षक, शशक्षकेतर कमणचाऱयांची, त्यांच्या सेिेच्या सिण तपशीलाची माशिती 
ऑनलाईन घेतली जाणार आिे. शशक्षकांची शैक्षशणक व्यािसाशयक अिणता, त्यांनी घेतलेली प्रशशक्षणे, 
त्यांना शमळणाऱया शिशिध सुशिधांसंबंधीची माशिती (उदा. Pension, GPF, GIS इ.), िारस नोंदणीचा 
तपशील, ते शशकिीत असलेले शििय, त्यांचा कायणभार इ. तपशील घेतले जाणार आिेत.   त्याचा 
फायदा पुढीलप्रमाणे िोईल. 
5.1   कमणचाऱयांची अद्ययाित सेिापुस्तके ऑनलाईन उपलब्ध िोतील. 
5.2  कमणचाऱयांच्या प्रशशक्षण शिियक गरजा शनशश्चत करता येतील.  
5.3  िशरष्ट्ठ िेतनश्रेणी ि शनिडश्रेणी संबंधी प्रशशक्षणाबाबत शनणणय घेता येतील. 
5.4  कमणचाऱयांची सेिाशनिृत्ती प्रकरणे याव्दारे तयार करण्यास मदत िोणार आिे.  
5.5 कमणचाऱयांच्या सेिापुस्तकामध्ये सेिाशिियक तु्रटी (उदा.सेिाखंड इ.) शनदशणनास आल्यास      
     त्याबाबत योग्य तो शनणणय घेणे सुलभ िोणार आिे. 
5.6 शाळांमध्ये अशतशरक्त िोणाऱया कमणचाऱयांचा तपशील  या माशितीमधून समजणार आिे.   त्यािर 
आधाशरत समायोजन करण्यासाठी उपलब्ध जागांची माशिती ऑनलाईन शमळणार आिे. ऑनलाईन 
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शरक्त जागांचा तपशील प्राप्त झाल्यास अशतशरक्त ठरणाऱया शशक्षकांना शरक्त जागातील पसंतीच्या 
शठकाणी पदस्र्थापनेसाठी शनकिानुसार ऑनलाईन शिकल्प देता येईल. समायोजनाची संपूणण प्रशक्रयािी 
ऑनलाईन ठेिण्यात येणार असल्याने त्यामध्ये पारदशणकता रािील. 
5.7 शाळांमध्ये मंजूर, कायणरत, शरक्त पदांचा तपशील प्राप्त िोणार असल्याने निीन पदभरती संबंधी 
शनणणय घेणे सोपे िोणार आिे. 
5.8 सिण कमणचाऱयांची माशिती ऑनलाईन असल्याने प्रत्येक व्यिस्र्थापनाची संिगणशनिाय अचूक 
सेिाज्येष्ट्ठता याद्या तयार करणे सुलभ िोईल. त्यामुळे प्रशासनाचा, संस्र्थांचा िेळ िाचणार असून 
कमणचाऱयांच्या पदोन्नती शिियक बाबींसंबंधी त्िरेने शनणणय घेण्यास मदत िोणार आिे.  
6.  शिद्यार्थी माशिती (Student database) :  यामध्ये शिद्यार्थ्यांच्या िैद्यकीय तपासणी बाबतच्या 
तपशीलासि इतर संपूणण माशिती भरुन घेतली जाणार आिे.   
6.1 शिद्यार्थ्यांची सातत्यपूणण सिंकि मूल्यमापन पध्दती अंतगणत शैक्षशणक प्रगती शिियक माशिती 
ऑनलाईन भरल्यामुळे शिद्यार्थ्यांचे प्रगतीपुस्तक ऑनलाईन तयार िोणार आिे. प्रत्येक सिामािीची 
शिद्यार्थ्यांची प्रगती शशक्षक, मुययाध्यापक, पालक ऑनलाईन पािू शकतील.  
6.2  इयत्ता 9 िी ि इयत्ता 11 िी च्या शिद्यार्थ्यांच्या शैक्षशणक प्रगतीची माशिती ऑनलाईन घेण्यात येणार 
आिे.  
6.3  प्रगतीपुस्तक ऑनलाईन तयार झाल्यामुळे िगणशशक्षकांना िेगळे प्रगतीपुस्तक ठेिण्याची गरज 
भासणार नािी. ऑनलाईन प्रगतीपुस्तक कप्रट काढून स्िाक्षरी करुन पालकांना देता येईल. नशजकच्या 
काळात िगणशशक्षक ि मुययाध्यापक यांची शडजीटल स्िाक्षरी करुन पालकांना प्रगतीपुस्तक देण्याचे 
प्रस्ताशित आिे. 
6.4 शिद्यार्थी, शाळाशनिाय शिद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन उपलब्ध िोणार असल्याने शिद्यार्थ्यांच्या 
प्राप्त झालेल्या गुणांची/श्रेणीची पडताळणी करुन अप्रगत शिद्यार्थ्यांना पूरक मागणदशणन करण्यासाठी 
कायणयोजना शिकशसत करुन त्याची अंमलबजािणी करणे सोयीचे िोणार आिे. 
6.5 शिद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी इयत्ता 12 िी पयंत शाळा सोडणाऱया शिद्यार्थ्यांचा शाळा 
सोडल्याचा दाखला िातात न देता त्याने ज्या निीन शाळेत/मिाशिद्यालयात प्रिेश घेतला असेल अशा 
शाळांमध्ये दाखला ऑनलाईन िस्तांतशरत करता येणार आिे. त्यामुळे प्रत्यक्षात िोणारी गळती 
रोखण्यास/शनयंशत्रत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आिे. केिळ राज्याबािेर प्रिेश घेऊ इख्च्िणाऱया 
शिद्यार्थ्यांना त्यांनी त्या शठकाणी प्रिेश घेतल्याची खात्री करुन संबंशधत सक्षम प्राशधकाऱयाच्या 
प्रशतस्िाक्षरीने िा दाखला पालकांकडे देण्यात येईल अर्थिा शाळांकडे पाठशिता येईल.  
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6.6 या माशितीचा उपयोग Child tracking पुरता मयाशदत रािणार नसून प्रगत शैक्षशणक मिाराष्ट्र 
कायणक्रमा अंतगणत Child Educational Quality Tracking System  सुद्धा  यामाध्यामातून तयार िोत आिे.  
या प्रणालीमुळे मुल ेशाळेत शनयशमत येत आिेत ककिा नािीत यासोबतच ते शशकत आिेत की नािी िे 
लक्षात येणार आिे. 
6.7 पालकांना आपल्या पाल्याची प्रगती पािण्यासाठी ऑनलाईन सुशिधा उपलब्ध करुन शदली जाईल. 
6.8  शिद्यार्थी लाभाच्या योजना (उदा. शशष्ट्यिृत्ती योजना, मोफत गणिेश ि लेखन साशित्य िाटप) 
इ.साठी शनकिानुसार लाभार्थी शनिडण्याकशरता िेगळी माशिती भरुन घेण्याची आिश्यकता भासणार 
नािी.   तसेच लाभार्थ्यांच्या/त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यामध्ये लाभाची रक्कम ऑनलाईन जमा 
करण्यात येईल. 
6.9   शिशिध स्पधा परीक्षांसाठी शिद्यार्थ्यांची आिेदनपते्र स्ितंत्र भरुन न घेता याच माशितीच्या 
माध्यमातून भरुन घेण्याचा मानस आिे. त्यादृष्ट्टीने कायणिािी सुरु आिे.  
6.१० शिद्यार्थ्यांची दैनंशदन माशिती तयार करणे, प्रगशतपुस्तके तयार करणे, ती अद्ययाित ठेिणे, जपून 
ठेिणे, इ. बाबींसाठी शशक्षकांना लागणाऱया िेळेत बचत िोणार आिे. 
      उपरोक्त माशिती िी यापूिी सातत्याने िाडण कॉपीच्या स्िरुपात घेतली जात िोती. यापुढे िी माशिती 
ऑनलाईन स्िरुपात ि कािी ठराशिक िेळीच घेतली जाणार आिे.  त्यामुळे शशक्षक, मुययाध्यापक, 
संस्र्थाचालक, अशधकारी यांचा खूप मोठया प्रमाणािर िेळ िाचणार आिे तसेच श्रमाचीिी बचत िोणार 
आिे.  सिण प्रकारची माशिती एका ख्क्लकिर उपलब्ध िोणार असल्याने प्रशासनामध्ये गशतमानता, 
पारदशणकता येणार आिे. शशक्षक, मुययाध्यापक, प्रशासन यांचा आत्मशिश्िास उंचािण्यास प्रोत्सािन 
शमळणार आिे. 
7.   उपरोक्त तीनिी database मध्ये भरलेल्या सिण माशितीच्या आधारे Udise प्रपत्रामधील माशिती 
तयार िोणार आिे. त्यामुळे यापुढे स्ितंत्रपणे Udise प्रपत्र भरुन घेण्याची आिश्यकता भासणार नािी.   
त्यामुळे शिशिध प्रकारच्या माशितीची शद्वरुक्ती िोणार नािी. 
8. राज्याने शशक्षण शिभागासाठी शाळा, शशक्षक, शशक्षकेतर कमणचारी ि शिद्यार्थ्यांसाठी  सरल िी 
संगणक प्रणाली शिकशसत केली आिे. सदरची प्रणाली शालेय शशक्षण शिभागासाठी एकमेि (unified) 
संगणक प्रणाली रािणार आिे. या माशितीशशिाय अन्य कोणत्यािी स्िरुपातील माशिती यापुढे शिशिध 
स्तरांिरुन मागशिण्याची आिश्यकता भासणार नािी. 
9.  शालेय शशक्षण शिभागाच्या www.education.maharashtra.gov.in या संकेत स्र्थळािर संस्र्था, 
शाळा, कमणचारी ि शिद्यार्थी या सिांची माशिती ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याची सुशिधा उपलब्ध करुन 

http://www.education.maharashtra.gov.in/
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देण्यात आली आिे.  त्यासाठी संस्र्था रशजस्रेशन, शाळा, स्टाफ ि शिद्यार्थी यासाठी स्ितंत्र कलक 
उपलब्ध आिे.   त्यानुसार योग्य कलक शनिडून पुढील बाबींसंबंधी माशिती भरािी.     
1. संस्र्था माशिती (Sanstha Registration) -  स्र्थाशनक स्िराज संस्र्था, राज्य ि कें द्रशासनाच्या शाळा 
िगळता इतर सिण शाळा या खाजगी संस्र्था व्यिस्र्थापनाच्या शनयंत्रणाखाली चालतात. अशा शाळांसाठी 
त्यांची संस्र्था ि त्या संस्रे्थचे सिण तपशील याचे रशजस्रेशन संस्र्था लॉशगनला जािून कराियाचे आिे. 
संस्र्था लॉशगन करुन संस्र्था नोंदणी केल्याशशिाय शाळांना शाळा लॉशगनमध्ये माशिती भरता येणार 
नािी. 
2. शाळांची माशिती (School Database) - 
 राज्यातील सिण मान्यता प्राप्त शाळांना Udise संकेतांक शमळाला आिे. या संकेतांकाचा उपयोग 

करुन शाळा लॉशगनला जािून मुययाध्यापकांनी आपल्या शाळेची सिण माशिती भराियाची आिे. 
प्रत्येक स्क्रीनिर Udise मध्ये उपलब्ध असलेली माशिती प्रदर्षशत केली आिे.  

 या माशितीमध्ये तु्रटी असल्यास ती अद्ययाित (Update) करण्याची तरतूद आिे. माशिती अंशतम 
केल्यानंतर या माशितीमध्ये बदल करता येणार नािी. मात्र या माशितीमध्ये तु्रटी असल्याचे 
शनदशणनास आल्यास कें द्रप्रमुख िी  माशिती  संबंशधत शाळेस परत (return) करु शकतात. मात्र 
स्ित:च्या लॉशगनला जािून माशितीमध्ये दुरुस्ती िी केिळ मुययाध्यापकच करु शकतात. 
ग्रामीण भागात कें द्र प्रमुखांनी ि शिरी भागात िॉडण प्रमुखांनी प्रत्येक शाळेची माशिती तपासून 
अंशतम  कराियाची आिे. 

3.    शशक्षक/शशक्षकेतर (कमणचारी) माशिती (Staff Database) -  
 प्रत्येक शाळेमध्ये असणा-या शशक्षक, शशक्षकेतर कमणचा-यांची बिुतांश माशिती िी Udise ि 

Shalarth या प्रणालीमध्ये उपलब्ध आिे. Udise ि शालार्थणमधील प्रत्येक कमणचा-याची असणारी 
माशिती िी संकेत स्र्थळािरील स्टाफ कलकिर उपलब्ध करुन शदली आिे.  

 मुययाध्यापकांनी लॉशगन केल्यािर शनिडलेल्या शिशिध टप्प्यािर कमणचारीशनिाय उपलब्ध 
असणारी माशिती शदसणार आिे.  या माशितीमध्ये चूक असल्यास जन्मतारीख िगळता इतर सिण 
प्रकारच्या माशितीमध्ये संबंशधत कमणचाऱयाच्या सेिापुस्तकातील मूळ माशितीनुसार आिश्यक त्या 
दुरुस्त्या मुययाध्यापकांनी कराियाच्या आिेत. केिळ जन्मतारखेमध्ये दुरुस्ती असेल तर अशी दुरुस्ती 
सेिापुस्तकाच्या पुराव्यासि दाखशिल्यास सेिापुस्तकातील जन्मतारखेच्या नोंदीप्रमाणे ती केिळ 
संबंशधत तालुक्याच्या गटशशक्षणाशधका-यांना/शिर समूि साधन कें द्र समन्ियक यांनाच करता येईल.  
गटशशक्षणाशधका-यांनी/िॉडण प्रमुखांनी स्ित: संबंशधत कमणचा-यांच्या सेिापुस्तक ि इतर आिश्यक 
बाबींची खातरजमा करुन जन्मतारखेची अचूक नोंद कराियाची आिे. िी नोंद अंशतम असेल. त्यामध्ये 
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तु्रटी राशिल्यास त्यास गटशशक्षणशधकारी/शिरी समूि साधन कें द्र समन्ियक िे स्ित: जबाबदार 
राितील. कमणचाऱयांच्या जन्मतारखेत बदल करण्याचे अशधकार गटशशक्षणाशधकारी यांना शदलेले 
नािीत. ते अशधकार पूिीच्या कायणपध्दतीप्रमाणेच संबंशधत अशधकाऱयांना राितील.  या डाटाबेसमधील 
सिण कमणचा-यांची माशिती अचूक भरली जाईल याची दक्षता घ्यािी. 
4. शिद्यार्थी माशिती (Student Database) - 
 यात शाळेमध्ये प्रिेश घेतलेल्या सिण शिद्यार्थ्यांची संपूणण माशिती भराियाची आिे. कोणतीिी 

माशिती अपूणण रािणार नािी याची दक्षता घ्याियाची आिे. 
 शिद्यार्थ्यांची संपूणण माशिती,  तसेच त्या ििामध्ये घेतलेल्या शिशिध चाचण्या/परीक्षा/शिशिध 

नोंदीमधील संपादणुकीची माशिती संबंशधत रकान्यात भराियाची आिे.     
 शिद्यार्थ्याचे नाि, आईचे नाि, जन्मशठकाण, जन्मतारीख, धमण ि जात या बाबतची माशिती 

शाळेच्या जनरल रशजस्टर मधील नोंदीनुसारच असाव्यात. 
 माशिती भरताना ककिा भरल्यानंतर ती चुकली असल्याचे शनदशणनास आल्यास ती तात्काळ 

दुरुस्त कराियाची आिे.  
 मुययाध्यापक प्रत्येक िगासाठी असलेल्या तुकडयांची संयया प्रर्थमत: शनशश्चत करतील ि 

त्यांनतर मुययाध्यापकांकडून प्रत्येक िगणशशक्षकांना लॉशगन तयार करुन शदल ेजातील. प्रत्येक 
िगाच्या तुकडयांच्या संययेनुसार सदर तुकडयांतील शिद्यार्थ्यांची माशिती भरण्याची जबाबदारी 
संबंशधत िगणशशक्षकांची रािील.  

 सदर माशिती भरल्यानंतर ती माशिती मुययाध्यापकांनी तपासून अंशतम कराियाची आिे.  
 या प्रणालीद्वारे प्रत्येक शिद्यार्थ्याचा एक युशनक शिद्यार्थी आयडी तयार िोणार आिे. सदर युशनक 

आयडी िा शिद्यार्थ्याच्या सिण शैक्षशणक बाबींसाठी िापरला जाईल. सध्या युशनक आयडी तयार 
िोत असला तरी ज्या मुलांचे आधारकाडण तयार झाले आिे त्यांच्या आधारकाडणची माशिती 
भराियाची आिे.सिण मुलांचे आधारकाडण तयार झाल्यािर ि त्याची माशिती भरल्यािर फक्त 
आधार क्रमांकास युशनक आयडी समजले जाणार आिे. 

उपरोक्त माशिती भरण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायणपध्दती शनशश्चत करण्यात येत आिे. 
1. सिण data base मध्ये माशिती भरण्यासाठी शशक्षण संचालकांपासून सिण पयणिेक्षीय अशधकारी ि 
शाळांच्या मुययाध्यापकांना मिाराष्ट्र राज्य शैक्षशणक संशोधन ि प्रशशक्षण पशरिद, पुणे 30 यांच्यामाफण त 
प्रशशक्षण देण्यात येईल. या प्रशशक्षणामध्ये सिण प्रकारच्या शंकांचे शनरसन केल ेजाईल. 
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2. प्रत्येक शाळेकशरता मुययाध्यापकास स्ितंत्र लॉशगन आयडी देण्यात आला आिे.  प्रत्येक 
िगासाठी/तुकडीसाठी िगणशशक्षकास मुययाध्यापकांनी आपल्या शाळेतील सिण िगणशशक्षकांकशरता 
लॉशगन  आयडी तयार करुन द्याियाचे आिेत. 
3. शशक्षण संचालक, शिभागीय शशक्षण उपसंचालक, शशक्षणाशधकारी, गटशशक्षणाशधकारी कें द्रप्रमुख, 
शिरी समूि साधन कें द्र समन्ियक इत्यादींना देखील लॉशगन आयडी देण्यात आला आिे.  
4. माशिती भरण्याची ि अशंतम करण्याची जबाबदारी शनशश्चत केलले ेअशधकारी - 

क्र. डाटाबेस माशिती भरणारा 
प्राशधकृत अशधकारी 

माशिती अंशतम 
करणारा 
प्राशधकृत 
अशधकारी 

माशिती पडताळणी 
करणारा अशधकारी 

1. संस्र्था संस्र्था शशक्षणाशधकारी 
(माध्यशमक/( 

शशक्षण 
शनरीक्षक 

शशक्षण 
उपसंचालक 

2. शाळा मुययाध्यापक कें द्र 
प्रमुख /िॉडण  
अशधकारी 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 

समन्ियक 
3. शशक्षक/शशक्षकेतर 

कमणचारी 
मुययाध्यापक कें द्र 

प्रमुख /िॉडण  
अशधकारी 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 

समन्ियक 
4. शिद्यार्थी िगण शशक्षक मुययाध्यापक कें द्र प्रमुख /िॉडण  

अशधकारी 
5. कमणचाऱयांच्या 

जन्मतारखेच्या 
नोंदीतील 

तफाित दूर 
करणे. 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 

समन्ियक 

--- संबंशधत 
शशक्षणाशधकारी/ 
शशक्षण शनरीक्षक/ 

शशक्षण प्रमुख/ 
प्रशासन अशधकारी 
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5. प्रत्येकाने आपला लॉशगन आयडी ि पासिडण लक्षात ठेिाियाचा आिे. संबंशधतांची बदली झाल्यास 
सदर पासिडण त्या जागी येणा-या निीन कमणचा-यांकडे गोपनीयशरत्या सोपिाियाचा आिे. स्ित:चा 
पासिडण दुसऱयास शदल्यामुळे अर्थिा स्ित: चुकीची माशिती भरल्यास िा स्ित:च्या लॉशगनला दुसऱयाने 
माशिती भरल्यास या बाबत Information Technology Act, 2000 मधील तरतुदीनुसार सदर 
अशधकरी/कमणचारी कारिाईस पात्र राितील. 
6. संस्र्था लॉशगन करुन आपल्या शजल्ियातील सिण संस्र्थांची माशिती संबंशधत संस्र्थांकडून भरुन 
घेण्याची जबाबदारी शशक्षणाशधकारी (माध्यशमक)/शशक्षण शनशरक्षक, बृिन्मंुबई यांचेिर सोपशिण्यात येत 
आिे. त्यांनी आपल्या शजल्ियामध्ये कायणरत असलेल्या (मुययालय असलेल्या) सिण संस्र्थांकडून लॉशगन 
करुन या संस्र्थांकडून ऑनलाईन रशजस्रेशन करुन घेऊन सिण माशिती भरुन घेतल्याची खात्री करािी. 
7. School, Staff database मध्ये सिण माशिती शाळा स्तरािर अंशतम केल्यानंतर ती कें द्रप्रमुख/िॉडण 
प्रमुखांनी स्ित:च्या लॉशगनला जाऊन अंशतम कराियाची आिे. या माशितीमध्ये तु्रटी असल्यास सदर 
शाळेची माशिती संबंशधत शाळा  लॉशगनला  परत पाठिून मुययाध्यापकांकडून आिश्यक दुरुस्त्या करुन 
घ्याियाच्या आिेत. 
8. प्रत्येक अशधकारी स्ित:च्या लॉशगनला जाऊन आपल्या कायणके्षत्रातील सिण शाळांची माशिती पािू 
शकतील. मात्र त्यामध्ये सुधारणा करु शकणार नािीत. संबंशधत अशधका-यांना शाळेच्या माशितीमध्ये 
तु्रटी असल्याचे शनदशणनास आल्यास संबंशधत स्तरािर शाळा डाटाबेस मधील माशिती परत करुन 
भरण्यासाठी सांगता येईल. शाळांची, कमणचा-यांची ि शिद्यार्थ्याची माशिती दुरुस्त करण्याची जबाबदारी 
केिळ प्रकरणपरत्ि ेमुययाध्यापक, िगणशशक्षकांची रािील. 
9. संकेतस्र्थळािर प्रत्येक डाटाबेसची माशिती भरण्याकशरता, screen पािण्यासाठी इंग्रजी ि मराठी या 
दोन माध्यमांचा उपयोग केला आिे. िापरकत्यास आिश्यकतेनुसार योग्य माध्यमाची  शनिड करता 
येईल. 
10. प्रत्येक प्रणालीमध्ये माशिती भरण्याकशरता इंग्रजी ि मराठीमध्ये User Manual ि दृकश्राव्य 
माध्यमातून प्रशशक्षण साशित्य उपलब्ध करुन शदलेले आिे.  त्याचािी उपयोग माशिती भरताना करता 
येईल. 
11. माशिती भरताना अडचणी आल्यास संकेत स्र्थळािरील मदत कक्षामध्ये (Help Desk)   शाळेच्या 
कायणके्षत्रातील कें द्रप्रमुख, गटशशक्षणाशधकारी, शशक्षणाशधकारी यांचे संपकासाठी दूरध्िनी क्रमांक शदले 
आिेत. अडचणी दूर करण्यासाठी प्रर्थमत: संबंशधत अशधकाऱयांशी संपकण  साधािा. 
12. तालुका, शजल्िा, शिभाग ि राज्यस्तरािर data entry मधील तु्रटी तपासून पूतणता करुन दुरुस्त 
करुन घेण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रत्येक स्तरािर तांशत्रक ि प्रशासकीयदृष्ट्टया अनुभिी पात्र 
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व्यक्तींची समन्िय सशमती (Co-ordination Committee) तयार करािी. त्याची माशिती excel sheet मध्ये 
पुढील नमुन्यात प्रत्येक टप्प्यािर ठेिािी.    
School, Teacher, Student database Co-ordination Committee 
Level - Cluster /Block/District/Division/State 
Code - (Enter your code)  

S.No. Name Designation Mobile No. Email-ID 
1     
2     

  
िी सशमती प्रत्येक स्तरािर येणा-या तांशत्रक ि प्रशासकीय अडचणींचे शनरसन करेल. 
13. तालुका, शजल्िा, शिभागशनिाय ि राज्यस्तरािरील समन्िय सशमतीची माशिती फक्त इंग्रजीमध्ये 
िरील नमुन्यात support.education@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीिर शदनांक 15 जुलै, 
2015 पूिी पाठिािी. सदर माशिती उपरोक्त संकेतस्र्थळािर प्रशसध्द करण्यात येईल. त्यामुळे शाळांना 
संबंशधत स्तरािर संपकण  साधता येईल.    
  माशिती भरताना संबंशधत स्तरािर मागणदशणन न शमळाल्यास मयाशदत कालािधीसाठी 
िेल्पलाईन सुरु केल्या आिेत.   त्याकशरता पुढील िेल्पलाईन क्रमांकािर संपकण  साधािा. मात्र अगदी 
शकरकोळ बाबींसाठी  िेल्पलाईनिर दूरध्िनी करु नये.  
िेल्पलाईन क्रमांक  -  1800 233 0700, 1800 233 0800 
(िेळ - सकाळी 8.00 ते सायंकाळी 8.00 पयंत कायालयीन कामाचे शदिशी) 
15.  संकेतस्र्थळािर संबशधत कें दे्र, तालुका ि शजल्िा स्तरािरील संबशधत अशधकाऱयांचे दूरध्िनी क्रमांक 
उपलब्ध करुन शदल े आिेत. त्या अनुिंगाने मुययाध्यापक/कें द्रप्रमुख यांनी संबंशधत स्तरािरील 
अशधकाऱयांकडून आिश्यकतेनुसार मागणदशणन घ्यािे.    
16. शाळा ि शिद्यार्थी प्रणालीमध्ये माशिती भरण्यासाठी मुययाध्यापक/िगणशशक्षक/संस्र्था इंटरनेटची 
सुशिधा उपलब्ध असणाऱया मोबाईल फोन िरुनिी माशिती भरु शकतात. 
17. शिद्यार्थी डाटाबेसमधील माशिती भरण्यासाठी कालािधी लागणार आिे.  इंटरनेटची समस्या 
असल्यास उपरोक्त संकेत स्र्थळािरील शिद्यार्थी  (student) database िे Application इंटरनेटची 
सुशिधा असलेल्या शठकाणािरुन download करुन घेण्याची सुशिधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आिे.   
या Application  मध्ये शिद्यार्थ्याची माशिती ऑफलाईन पध्दतीने भरुन ती पुन्िा इंटरनेटची सुशिधा 
असलेल्या शठकाणी उपरोक्त संकेतस्र्थळािर upload करण्याची सुशिधा देण्यात आली आिे. 
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18. राज्यात ग्रामीण ि शिरी के्षत्रात एकूण 408 गट ि शिर साधन कें द्र कायणरत आिेत. तसेच 8000 
माध्यशमक शाळांमध्ये   ICT   प्रयोगशाळा उपलब्ध आिेत. त्याशठकाणी इंटरनेटची पूणणिेळ सुशिधा 
उपलब्ध आिे.     
19.  शशक्षण उपसंचालकांनी त्यांच्या कायणके्षत्रामध्ये ज्या उच्च माध्यशमक शाळांमध्ये माशिती तंत्रज्ञान िा 
शििय सुरु करण्यास परिानगी शदलेली आिे, अशा सिण शाळांमधील इंटरनेट सुशिधा उपलब्ध आिे.  या 
सुशिधेचा उपयोग इतर शाळांना करुन द्यािा. 
20. शशक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक/माध्यशमक), शशक्षण शनरीक्षक, बृिन्मंुबई, शशक्षणाशधकारी/शशक्षण 
प्रमुख/प्रशासन अशधकारी मिानगरपाशलका यांनी त्यांच्या कायणके्षत्रात इंटरनेट सुशिधेसि संगणक 
उपलब्ध असणा-या शाळा/संस्र्थांची यादी करािी.  या शाळांमधील इंटरनेट सुशिधा इतर शाळांना 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी िेळेचे शनयोजन करुन योग्य ती कायणिािी करािी.  
21. उपरोक्त सिण माशिती िी शासकीय स्तरािर इंटरनेटची सुशिधा उपलब्ध असलेल्या 
शाळा/कें द्र/संस्र्था या शठकाणािरुनच ऑनलाईन पध्दतीने भरािी.   कोणत्यािी पशरख्स्र्थतीत माशिती 
भरण्यासाठी सायबर कॅफे ककिा खाजगी कें द्रांचा उपयोग करु नये.   
22. सिण संस्र्था, शाळा, कमणचारी, शिद्यार्थी यांची सिण माशिती शदनांक 30 सप्टेंबर, 2015 पूिी 
ऑनलाईन भरली जाईल याची संबंशधत स्तरािरील यंत्रणेने खात्री करािी. 
23. सिण शाळांमधील कमणचारी ि शिद्यार्थ्याची माशिती भरुन ती अंशतम करुन घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
जबाबदा-या शनशश्चत करण्यात येत आिेत.  

शाळांचा प्रकार स्तर 
कें द्र तालुका शजल्िा शिभाग राज्य 

1) प्रार्थशमक शाळा कें द्र प्रमुख/ 
िॉडण 
अशधकारी 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 
समन्ियक 

शशक्षणाशधकारी  
(प्रार्थशमक)/प्रशासन 
अशधकारी/शशक्षण 
प्रमुख/ 
शशक्षणाशधकारी 
म.न.पा. 

शिभागीय 
शशक्षण 
उपसंचालक 

शशक्षण 
संचालक 
(प्रार्थशमक) 

2) प्रार्थशमक ि उच्च 
प्रार्थशमक शाळा 

कें द्र प्रमुख/ 
िॉडण 
अशधकारी 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 
समन्ियक 

शशक्षणाशधकारी  
(प्रार्थशमक)/ 
प्रशासन 
अशधकारी/शशक्षण 
प्रमुख/ 
शशक्षणाशधकारी 
म.न.पा. 
 

शिभागीय 
शशक्षण 
उपसंचालक 

शशक्षण 
संचालक 
(प्रार्थशमक) 
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3) माध्यशमक शाळा कें द्र प्रमुख/ 
िॉडण 
अशधकारी 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 
समन्ियक 

शशक्षणाशधकारी 
(माध्यशमक)/शशक्षण 
शनरीक्षक, 
बृिन्मंुबई 

शिभागीय 
शशक्षण 
उपसंचालक 

शशक्षण 
संचालक 
(माध्यशमक 
ि उच्च 
माध्यशमक) 

4) उच्च माध्यशमक 
शाळा 

कें द्र प्रमुख/ 
िॉडण 
अशधकारी 

गटशशक्षणाशधकारी/ 
शिर साधन कें द्र 
समन्ियक 

शशक्षणाशधकारी 
(माध्यशमक)/शशक्षण 
शनरीक्षक, 
बृिन्मंुबई 

शिभागीय 
शशक्षण 
उपसंचालक 

शशक्षण 
संचालक 
(माध्यशमक 
ि उच्च 
माध्यशमक) 

 
24. राज्यस्तरािर आपापल्या कायणके्षत्रातील सिण शाळा, कमणचारी ि शिद्यार्थ्याची माशिती   अंशतम करुन 
घेण्याची जबाबदारी शशक्षण संचालक (प्रार्थशमक), शशक्षण संचालक (माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक) यांनी 
आपल्या अशधनस्र्थ शाळांमधील सिण डाटाबेसची माशिती भरल्याचा प्रगती अििाल प्रत्येक 
आठिडयाच्या सोमिारी प्रधान सशचि ि आयुक्त (शशक्षण) यांना सादर करािा. 
25. आशदिासी शिकास शिभाग, सामाशजक न्याय शिभाग इ. इतर शिभागाच्या सिण शाळा, शशक्षक, 
शिद्यार्थी यांची माशिती भरुन घेण्याची जबाबदारी संबंशधत शिभागाच्या के्षशत्रय अशधकाऱयांची आिे. 
यासाठी त्या शिभागाच्या अशधकारी ि कमणचाऱयांना शालेय शशक्षण शिभागाचे अशधकारी मागणदशणन 
करतील. 

शशक्षण संचालक (माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक), शशक्षण संचालक (प्रार्थशमक) यांनी शदनांक       
01 ऑक्टोबर, 2015 रोजी सिण डाटाबेसमधील माशिती भरुन ती अंशतम केल्याचा अििाल प्रधान सशचि 
(शालेय शशक्षण ि क्रीडा शिभाग) ि आयुक्त (शशक्षण) यांना सादर करािा. 
        सदर शासन शनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201507031648548621 असा आिे. िा आदेश शडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
           ( नंदकुमार ) 
      प्रधान सशचि, मिाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मंत्री (शालेय शशक्षण ि क्रीडा शिभाग) यांचे खाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई 32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मंत्री (सामाशजक न्याय ि शिशेि सिाय्य शिभाग) यांचे खाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई 32 

3. मा.मंत्री (आशदिासी शिकास शिभाग) यांचे खाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई 32 

4. मा.प्रधान सशचि (शालेय शशक्षण ि क्रीडा शिभाग) यांचे खाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई 32 

5. सशचि (सामाशजक न्याय ि शिशेि सिाय्य शिभाग) यांचे खाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई 32 

6. सशचि (आशदिासी शिकास शिभाग) यांचे खाजगी सशचि, मंत्रालय, मंुबई 32 

7. आयुक्त, शशक्षण मिाराष्ट्र राज्य, पुणे 1 

8. शशक्षण संचालक (माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक) मिाराष्ट्र राज्य, पुणे  

9. शशक्षण संचालक (प्रार्थशमक) मिाराष्ट्र राज्य, पुणे   

10. शशक्षण संचालक (अल्पसंययांक ि प्रौढ शशक्षण) मिाराष्ट्र राज्य, पुणे  

11. संचालक, मिाराष्ट्र राज्य शैक्षशणक संशोधन ि प्रशशक्षण पशरिद, पुणे 

12. संचालक, मिाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक शनर्षमती ि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे 

13. राज्य प्रकल्प संचालक, मिाराष्ट्र राज्य प्रार्थशमक शशक्षण पशरिद, मंुबई 

14. अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शशक्षण मंडळ, पुणे 

15. अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरिद, पुणे 

16. सिसंचालक, मिाराष्ट्र राज्य शैक्षशणक शनयोजन ि प्रशशक्षण संस्र्था, औरंगाबाद 

17. प्रशासकीय अशधकारी, राज्य शैक्षशणक तंत्रज्ञान संस्र्था (बालशचत्रिाणी), पुणे 

18. सिण शिभागीय शशक्षण उपसंचालक 

19. मुयय कायणकारी अशधकारी, शजल्िा पशरिद 

20. सिण प्राचायण, डाएट 

21. शशक्षणाशधकारी (प्रार्थशमक, माध्यशमक, शनरंतर) 
22. सिण शशक्षण शनरीक्षक, बृिन्मंुबई 

23. शालेय शशक्षण शिभागातील-सिण कायासने 

24. शनिड नस्ती (संगणक) 
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